
Transpaleteiras para operador
embarcado/andando

MPE060/080-F
Capacidade de Carga de 2.722 a 3.629 kg

A linha de transpaleteiras Yale, para
operador embarcado/andando,
incorpora a mais alta tecnologia,
design e características ergonômicas
que a faz líder neste segmento.

Tecnologia de Comunicação CANbus
Assim como em diversos modelos de máquinas elétricas Yale, a
tecnologia CANbus também está presente na MPE. Isto aumenta
a eficiência da comunicação entre diversos componentes e
sistemas da transpaleteira. O timão, o controlador, o visor e o
timão servo assistido eletricamente (opcional) comunicam-se por
intermédio do sistema CANbus. Através da comunicação CANbus
é possível uma redução significativa da fiação e das conexões
elétricas na máquina, reduzindo assim o número de intervenções
e, quando estas forem inevitáveis, tornando mais fácil e rápido o
seu respectivo diagnóstico.

Sistema de Tração de
Corrente Alternada
O sistema de tração consiste em um motor de tração de corrente
alternada, caixa de engrenagens e freio. O moderno projeto da caixa
de engrenagens incorpora rolamentos de direção livres de
manutenção, motor de tração montado diretamente no chassi
integrado com o pinhão do motor, e protetor do eixo de tração.
Os rolamentos de direção são permanentemente lubrificados e
selados na carcaça da caixa de engrenagem.

O motor fixo elimina a tensão e a flexão dos cabos de força.
O rolamento de pinhão e o suporte otimizam o sistema de
engrenagem resultando em uma operação mais silenciosa.  O motor
de tração é montado acoplado em estrias que permitem uma fácil
remoção e instalação. O eixo de tração é protegido a fim de

Garfos e Chassi
A transpaleteira é equipada com garfos
em aço forjado e soldados por robôs,
oferecendo maior força e rigidez.
Os tirantes de 25x51 mm, encapados
e substituíveis, permitem o fácil ajuste
da posição dos garfos (feitos por cima),
não necessitando elevar a máquina.

Rodas de Tração e de Apoio
O modelo MPE060-F utiliza uma roda de tração de 254 mm.
O modelo MPE080-F utiliza uma roda de tração de 305 mm.
A roda de tração é fixada ao eixo de tração por 5 parafusos. Rodas
de carga (82x165 mm) são padrão em todas as transpaleteiras.
Um eixo único permite fácil acesso e manutenção. Na MPE080-F
o padrão são quatro rolamentos por roda, enquanto que para
MPE060-F é opcional. Em todas as máquinas duas rodas de apoio
lateral com sistema de molas proporcionam estabilidade adicional.

Movimentação de Paletes
Os modelos de garfos Yale oferecem o que há de melhor  para
movimentação de paletes padrão e fora de padrão. Os garfos
possuem pontas revestidas e com inclinação que facilitam sua
saída e sistema de parada do palete no centro dos garfos.

minimizar danos à sua vedação por desgaste, choques, etc.
O freio acionado mecanicamente e liberado eletricamente está
instalado na parte superior do motor de tração, facilitando a sua
inspeção e a manutenção.

O timão servo assistido
eletricamente (opcional)
facilita a utilização da
transpaleteira durante a
operação com cargas
mais pesadas, em áreas
muito congestionadas ou
em manobras com ângu-
los fechados e freqüentes.
O grau de assistência
variará de acordo com a
posição do timão, ângulo
de direção e da veloci-
dade de deslocamento da
transpaleteira.

Compartimento do Operador
O conjunto ergonômico formado pela plataforma e a barra
de apoio pode ser acessado facilmente pelo lado esquerdo ou
direito, conforme preferência do operador.  Os botões localizados
tanto no timão quanto na barra de apoio proporcionam controle
intuitivo do sentido de direção, velocidade, elevação e
abaixamento, bem como da buzina. A barra de apoio serve
também de ponto auxiliar de suporte, quando o operador sobe
na plataforma da máquina, sendo um ponto de estabilidade
para o operador quando a máquina estiver em movimento.
Os botões de funções auxiliares localizados na barra de apoio
foram projetados para serem acionados pelo operador com a
mínima necessidade de movimentação de suas mãos e punhos.

Controles
O sentido de direção e a velocidade de deslocamento podem
ser ajustados, girando-se as borboletas (em ambos os lados)
para a posição de direção desejada. As borboletas podem ser
acionadas em diversas posições reduzindo a fadiga dos pulsos
e das mãos do operador durante longos períodos de trabalho.
O formato ergonômico do timão foi projetado para oferecer
máximo conforto, minimizar o movimento dos pulsos e
proporcionar um controle seguro da transpaleteria por parte do
operador, otimizando assim a sua operação. Os botões que
controlam as funções de elevação e abaixamento estão
localizados na parte superior do timão e na barra de apoio,
podendo ser controlados diretamente por ambas as mãos,
conforme a preferência do operador.

A buzina localizada no topo
do timão ou na barra de
apoio permite o seu uso
quando o operador estiver
operando a transpaleteira
na posição embarcado ou
andando. O botão anti-
esmagamento (botão ver-
melho) é localizado no topo
do timão, e possui uma área
bem ampla e angulação

de 180 graus que tem por objetivo proporcionar maior área
de contato com o operador, se necessário. Ao operador acionar
este dispositivo, o sentido da máquina será revertido e
simultaneamente um toque de buzina ocorrerá.

Timão Servo Assistido Eletricamente

A plataforma de grandes
proporções e o posiciona-
mento do apoio e o timão
foram desenhados para
permitirem melhor posicio-
namento das mãos do
operador ao entrar e sair da
transpaleteira. O assoalho
da plataforma da MPE é
composto de um tapete
grosso de borracha de alta
absorção de impacto e de
uma barra de apoio embor-
rachada, que reduzem a
fadiga do operador.

Sistema de Monitoramento Térmico
O sistema de monitoramento térmico acompanha conti-
nuamente as temperaturas do motor de tração e do
controlador, previne danos ao sistema e, quando necessário,
ajusta o desempenho da máquina a fim de reduzir a tempe-
ratura e proteger os componentes da transpateleira.

Sistema Elétrico
O sistema elétrico utiliza a tecnologia de corrente alternada, o
que  possibilita um  excepcional desempenho da transpaleteira,
uma das principais características deste tipo de tecnologia.
A indução do motor não usa escovas e permite obter um alto
torque inicial e uma aceleração suave e rápida.
Um sensor de velocidade
instalado no motor mantém
um fluxo de informação
contínua para o sistema de
controle central, permitindo o
seu monitoramento contínuo.
Com estes recursos, a MPE
oferece velocidade máxima
de até 14,5 km/h (descar-
regada), podendo ser para-
metrizada para velocidades
menores, conforme a neces-
sidade do usuário.

Software de Bordo
O software instalado na transpaleteira pode ser programado,
testado e diagnosticado por pessoal técnico certificado
sem a necessidade de handset ou ferramentas especiais.
Programações específicas podem ser executadas pelo
Distribuidor Yale. O pessoal técnico autorizado poderá
personalizar a performance e o desempenho da máquina a fim
de atender às demandas de cada cliente. Existem quatro modos
de velocidades que poderão ser selecionados pelo operador.

Componentes Hidráulicos
O sistema hidráulico de alto desempenho foi projetado para longa
vida útil e durabilidade nas mais diversas operações. A bomba
hidráulica e o conjunto motor apresentam um alto torque e
uma operação com baixo ruído. Um reservatório translúcido de
óleo facilita a rápida verificação do nível do fluído hidráulico.
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O desempenho da máquina pode ser afetado pelas suas condições ou pelos seus equipamentos, bem como pela natureza e condição do local de sua operação. Consulte o
seu Distribuidor Yale caso as especificações apresentadas sejam relevantes para o seu uso e aplicabilidade. As especificações estão sujeitas a modificações sem aviso
prévio.  Estas empilhadeiras Yale atendem às normas e padrões de segurança conforme Part II ANSI B56.1 no momento de sua fabricação. Atende à classificação UL de risco
de incêndio pelo Underwriters Laboratories. Produtos Yale podem estar patenteados pela Patente Número 6.684.148 e outras patentes pendentes. A Marca YALE, o logotipo
YALE, Veracitor TM VX, e Yale Global HiVis TM são marcas e marcas registradas da Yale Materials Handling Group dos EUA em diversos países.

Nacco Materials Handling Group Brasil Ltda.
Av. das Nações Unidas, 22.777 - CEP 04795-100 São Paulo, SP - Tel. (11) 5521.8100 - www.yalebrasil.com.br

Revendedor Autorizado:

Fotos meramente ilustrativas. Alguns itens apresentados são opcionais. Consulte seu Distribuidor.
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As especificações acima referem-se unicamente para as transpaleteiras com configuração padrão sem equipamentos opcionais. Ângulo de empilhamento à direita, e a intersecção
de corredor foram calculados com base em um palete de 1.000 mm de largura. A altura máxima possível de elevação calculada a partir da base do palete com os garfos na posição
de elevação máxima. Proteção do Motor: IP54

1 Fabricante

2 Modelo

3 Tipo de alimentação

4 Posição do operador

5 Capacidade  nominal kg

6 Comprimento dos garfos mm

Comprimento dos garfos - real mm

7 Largura externa dos garfos mm

8 Largura individual do Garfo mm

9 Distância da carga Distância do centro da roda de carga ao protetor de carga - abaixada mm

10 Peso total Sem bateria, sem carga kg

11 Peso no eixo da roda de tração Com carga máxima no eixo de tração, s/ bateria - carga nominal kg

Com carga máxima no eixo de tração, s/ bateria - sem carga kg

12 Peso por eixo da roda de carga Com carga máxima na roda de carga, s/ bateria -  carga nominal kg

Com carga máxima na roda de carga, s/ bateria -  sem carga kg

13 Distância entre eixos Sem protetor de carga ou protetor de carga pivotado - elevado mm

Sem protetor de carga ou protetor de carga pivotado - abaixado mm

Com protetor de carga parafusado - elevado mm

Com protetor de carga parafusado - abaixado mm

14 Comprimento total Sem protetor de carga ou com protetor de carga pivotado mm

Com protetor de carga parafusado mm

15 Ponta do garfo Distância do centro da roda de carga à ponta dos garfos - elevado mm

16 Distância do centro da roda de carga à ponta dos garfos - abaixado mm

17 Raio de giro Sem protetor de carga ou com protetor de carga pivotado - elevado mm

Sem protetor de carga ou com protetor de carga pivotado - abaixado mm

Com protetor de carga parafusado - elevado mm

Com protetor de carga parafusado - abaixado mm

18 Corredor emp. a 90o  (somar folga) Sem protetor de carga ou com protetor de carga pivotado - elevado mm

Com protetor de carga parafusado - elevado mm

19  Corredor de intersecção Sem protetor de carga ou com protetor de carga pivotado - elevado mm

Com protetor de carga parafusado - elevado mm

20 Inclinação máxima Chassi %

21 No centro da distância entre eixos %

22 Garfos %

23 Altura de elevação Face sup. garfos - altura abaixado/em cima dos garfos/curso de elevação mm

24 Largura total da empilhadeira mm

25 Comprimento do chassi Comprimento até a face dos garfos mm

26 Compartimento da bateria Comprimento x largura x altura - padrão mm

Comprimento x  largura x altura - com roletes mm

27 Velocidade de deslocamento Chassi na frente - sem carga / com carga nominal km/h

Garfos na frente - sem carga / com carga nominal km/h

28 Controle da tração Tipo

29 Freio de serviço Tipo

Motor de tração (S2-60 min) Kw

30 Roda de tração Tamanho / tipo (número de rodas) mm

31 Roda de carga Tamanho / tipo (número de rodas) mm

32 Rodas de apoio Tamanho / tipo (número de rodas) mm

Yale Yale

MPE060-F MPE060-F

Bateria 24 V Bateria 24 V

Embarcado em pé Embarcado em pé

2.722 2.722

914 1.067

908 1.060

686 686

231 231

730 883

561 570

1.029 1.164

699 726

2.771 2.645

379 361

1.250 1.402

1.367 1.519

1.300 1.453

1.417 1.570

1.913 2.065

1.963 2.116

297 297

178 178

1.615 1.768

1.735 1.887

1.666 1.819

1.786 1.938

1.996 2.126

2.042 2.169

1.570 1.648

1.608 1689

26 26

39 34

39 39

81 / 234 / 152 81 / 234 / 152

937 937

1.003 1.003

813 x340xaberto 813x340xaberto

787x340xaberto 787x340xaberto

14,5 / 10,8 14,5 / 10,8

9,7 / 8,4 9,7 / 8,4

Corrente Corrente
alternada alternada

Eletro- Eletro-
mecânico mecânico

2,8 2,8

254 x 127 x 165 254 x 127 x 165
Poliuretano (1) Poliuretano (1)

82 x 165 82 x 165
Poliuretano (2) Poliuretano (2)

101 x 63 101 x 63
Poliuretano Poliuretano

 com mola (2)  com mola (2)

Yale Yale Yale Yale Yale Yale Yale Yale Yale Yale

MPE060-F MPE060-F MPE080-F MPE080-F MPE080-F MPE080-F MPE080-F MPE080-F MPE080-F MPE080-F

Bateria 24 V Bateria 24 V Bateria 24 V Bateria 24 V Bateria 24 V Bateria 24 V Bateria 24 V Bateria 24 V Bateria 24 V Bateria 24 V

Embarcado em pé Embarcado em pé Embarcado em pé Embarcado em pé Embarcado em pé Embarcado em pé Embarcado em pé Embarcado em pé Embarcado em pé Embarcado em pé

2.722 2.722 3.629 3.629 3.629 3.629 3.629 3.629 3.629 3.629

1.219 1.524 914 1.067 1.219 1.524 2.134 2.362 2.438 3.658

1.213 1.518 908 1.060 1.213 1.518 2.127 2.356 2.432 3.651

686 686 686 686 686 686 709 709 709 709

231 231 231 231 231 231 254 254 254 254

1.035 1.340 730 883 1.035 1.340 1.571 1.571 1.571 2.790

577 591 581 593 605 630 651 664 676 774

1.273 1.457 1.242 1.419 1.564 1.806 1.622 1.443 1.350 2.138

748 798 803 835 863 928 967 960 953 1.167

2.542 2.372 3.625 3.460 3.328 3.110 3.316 3.507 3.612 2.922

346 309 435 415 400 360 342 361 380 265

1.554 1.859 1.300 1.453 1.605 1.910 2.139 2.139 2.139 3.358

1.671 1.976 1.417 1.570 1.722 2.027 2.256 2.256 2.256 3.475

1.605 1.910 1.351 1.504 1.656 1.961 2.189 2.189 2.189 3.409

1.722 2.027 1.468 1.621 1.773 2.078 2.306 2.306 2.306 3.526

2.217 2.522 1.963 2.116 2.268 2.573 3.183 3.411 3.487 4.707

2.268 2.573 2.014 2.167 2.319 2.624 3.233 3.462 3.538 4.757

297 297 297 297 297 297 673 902 978 978

178 178 178 178 178 178 556 785 861 861

1.920 2.225 1.666 1.819 1.971 2.276 2.504 2.504 2.504 3.800

2.040 2.344 1.786 1.938 2.090 2.395 2.624 2.624 2.624 3.919

1.971 2.276 1.717 1.869 2.022 2.327 2.555 2.555 2.555 3.851

2.090 2.395 1.836 1.989 2.141 2.446 2.675 2.675 2.675 3.970

2.263 2.540 2.040 2.177 2.311 2.583 3.279 3.490 3.559 4.729

2.309 2.586 2.085 2.220 2.357 2.629 3.325 3.536 3.607 4.778

1.727 1.887 1.598 1.676 1.755 1.913 2.047 2.083 2.098 2.708

1.768 1.928 1.636 1.717 1.796 1.953 2.075 2.126 2.136 2.728

26 26 27 27 27 27 27 27 27 27

31 25 38 33 30 24 22 22 22 14

39 39 39 39 39 39 17 13 11 11

81 / 234 / 152 81 / 234 / 152 81 / 234 / 152 81 / 234 / 152 81 / 234 / 152 81 / 234 / 152 81 / 234 / 152 81 / 234 / 152 81 / 234 / 152 81 / 234 / 152

937 937 937 937 937 937 937 937 937 937

1.003 1.003 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054

813x340xaberto 813x340xaberto 813x340xaberto 813x340xaberto 813x340xaberto 813x340xaberto 813x340xaberto 813x340xaberto 813x340xaberto 813x340xaberto

787x340x/aberto 787x340xaberto 787x340xaberto 787x340xaberto 787x340xaberto 787x340xaberto 787x340xaberto 787x340xaberto 787x340xaberto 787x340xaberto

14,5 / 10,8 14,5 / 10,8 14,5 / 10,0 14,5 / 10,0 14,5 / 10,0 14,5 / 10,0 14,5 / 10,0 14,5 / 10,0 14,5 / 10,0 14,5 / 10,0

9,7 / 8,4 9,7 / 8,4 9,7 / 8,4 9,7 / 8,4 9,7 / 8,4 9,7 / 8,4 9,7 / 8,4 9,7 / 8,4 9,7 / 8,4 9,7 / 8,4

Corrente Corrente Corrente Corrente Corrente Corrente Corrente Corrente Corrente Corrente
 alternada  alternada  alternada  alternada  alternada  alternada  alternada  alternada  alternada  alternada

Eletro- Eletro- Eletro- Eletro- Eletro- Eletro- Eletro- Eletro- Eletro- Eletro-
mecânico mecânico mecânico mecânico mecânico mecânico mecânico mecânico mecânico mecânico

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

254 x 127 x 165 254 x 127 x 165  304 x 114 x 203 304 x 114 x 203 304 x 114 x 203 304 x 114 x 203 304 x 114 x 203 304 x 114 x 203 304 x 114 x 203 304 x 114 x 203
Poliuretano (1) Poliuretano (1) Poliuretano (1) Poliuretano (1) Poliuretano (1) Poliuretano (1) Poliuretano (1) Poliuretano (1) Poliuretano (1) Poliuretano (1)

82 x 165 82 x 165 82 x 165 82 x 165 82 x 165 82 x 165 82 x 165 82 x 165 82 x 165 82 x 165
Poliuretano (2) Poliuretano (2) Poliuretano (2) Poliuretano (2) Poliuretano (2) Poliuretano (2) Poliuretano (2) Poliuretano (2) Poliuretano (2) Poliuretano (2)

101 x 63 101 x 63 101 x 63 101 x 63 101 x 63 101 x 63 101 x 63 101 x 63 101 x 63 101 x 63
Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano

com mola (2) com mola (2) com mola (2) com mola (2) com mola (2) com mola (2) com mola (2) com mola (2) com mola (2) com  mola(2)

Especificações Técnicas MPE 060/080-F

As dimensões destacadas nos círculos referem-se aos
números destacados na Tabela de Especificações Gerais
e  as medidas estão em milímetros.

�Timão servo assistido eletricamente

�Rodas auxiliares para operação pesada (heavy duty)

�Extração lateral de baterias

�Bandeja porta treco

�Terminal de rádiofreqüência

�Alarme sonoro de ré

�Luz estroboscópica

�Várias medidas de garfos:
MPE060-F: 914, 1.067, 1.524 mm
MPE080-F: 914, 1.067, 1.524, 2.134, 2.362, 2.438 e 3.658 mm

Opcionais - Uma ampla linha de opcionais está disponível para as transpaleteiras incluindo:

Pintura galvanizada opcional

� MPE060-F: Roda de tração de borracha (Durometro 65)
ou roda de poliuretano SIPED (Durometro 90)

� MPE080-F: Roda de tração de poliuretano macio (Durometro 80)
ou roda de poliuretano SIPED (Durometro 90)

� Protetor de carga de 1.220, 1.524 ou 1.828 mm

� Sistema auxiliar para seleção de pedidos – Pick Assist

� Preparação para câmara climatizada (temperatura positiva),
câmara fria (temperatura negativa) e ambientes molhados
ou corrosivos

� Classificação Tipo EE pela UL

Outros opcionais poderão ser produzidos sob consulta técnica.
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As especificações acima referem-se unicamente para as transpaleteiras com configuração padrão sem equipamentos opcionais. Ângulo de empilhamento à direita, e a intersecção
de corredor foram calculados com base em um palete de 1.000 mm de largura. A altura máxima possível de elevação calculada a partir da base do palete com os garfos na posição
de elevação máxima. Proteção do Motor: IP54

1 Fabricante

2 Modelo

3 Tipo de alimentação

4 Posição do operador

5 Capacidade  nominal kg

6 Comprimento dos garfos mm

Comprimento dos garfos - real mm

7 Largura externa dos garfos mm

8 Largura individual do Garfo mm

9 Distância da carga Distância do centro da roda de carga ao protetor de carga - abaixada mm

10 Peso total Sem bateria, sem carga kg

11 Peso no eixo da roda de tração Com carga máxima no eixo de tração, s/ bateria - carga nominal kg

Com carga máxima no eixo de tração, s/ bateria - sem carga kg

12 Peso por eixo da roda de carga Com carga máxima na roda de carga, s/ bateria -  carga nominal kg

Com carga máxima na roda de carga, s/ bateria -  sem carga kg

13 Distância entre eixos Sem protetor de carga ou protetor de carga pivotado - elevado mm

Sem protetor de carga ou protetor de carga pivotado - abaixado mm

Com protetor de carga parafusado - elevado mm

Com protetor de carga parafusado - abaixado mm

14 Comprimento total Sem protetor de carga ou com protetor de carga pivotado mm

Com protetor de carga parafusado mm

15 Ponta do garfo Distância do centro da roda de carga à ponta dos garfos - elevado mm

16 Distância do centro da roda de carga à ponta dos garfos - abaixado mm

17 Raio de giro Sem protetor de carga ou com protetor de carga pivotado - elevado mm

Sem protetor de carga ou com protetor de carga pivotado - abaixado mm

Com protetor de carga parafusado - elevado mm

Com protetor de carga parafusado - abaixado mm

18 Corredor emp. a 90o  (somar folga) Sem protetor de carga ou com protetor de carga pivotado - elevado mm

Com protetor de carga parafusado - elevado mm

19  Corredor de intersecção Sem protetor de carga ou com protetor de carga pivotado - elevado mm

Com protetor de carga parafusado - elevado mm

20 Inclinação máxima Chassi %

21 No centro da distância entre eixos %

22 Garfos %

23 Altura de elevação Face sup. garfos - altura abaixado/em cima dos garfos/curso de elevação mm

24 Largura total da empilhadeira mm

25 Comprimento do chassi Comprimento até a face dos garfos mm

26 Compartimento da bateria Comprimento x largura x altura - padrão mm

Comprimento x  largura x altura - com roletes mm

27 Velocidade de deslocamento Chassi na frente - sem carga / com carga nominal km/h

Garfos na frente - sem carga / com carga nominal km/h

28 Controle da tração Tipo

29 Freio de serviço Tipo

Motor de tração (S2-60 min) Kw

30 Roda de tração Tamanho / tipo (número de rodas) mm

31 Roda de carga Tamanho / tipo (número de rodas) mm

32 Rodas de apoio Tamanho / tipo (número de rodas) mm

Yale Yale

MPE060-F MPE060-F

Bateria 24 V Bateria 24 V

Embarcado em pé Embarcado em pé

2.722 2.722

914 1.067

908 1.060

686 686

231 231

730 883

561 570

1.029 1.164

699 726

2.771 2.645

379 361

1.250 1.402

1.367 1.519

1.300 1.453

1.417 1.570

1.913 2.065

1.963 2.116

297 297

178 178

1.615 1.768

1.735 1.887

1.666 1.819

1.786 1.938

1.996 2.126

2.042 2.169

1.570 1.648

1.608 1689

26 26

39 34

39 39

81 / 234 / 152 81 / 234 / 152

937 937

1.003 1.003

813 x340xaberto 813x340xaberto

787x340xaberto 787x340xaberto

14,5 / 10,8 14,5 / 10,8

9,7 / 8,4 9,7 / 8,4

Corrente Corrente
alternada alternada

Eletro- Eletro-
mecânico mecânico

2,8 2,8

254 x 127 x 165 254 x 127 x 165
Poliuretano (1) Poliuretano (1)

82 x 165 82 x 165
Poliuretano (2) Poliuretano (2)

101 x 63 101 x 63
Poliuretano Poliuretano

 com mola (2)  com mola (2)

Yale Yale Yale Yale Yale Yale Yale Yale Yale Yale

MPE060-F MPE060-F MPE080-F MPE080-F MPE080-F MPE080-F MPE080-F MPE080-F MPE080-F MPE080-F

Bateria 24 V Bateria 24 V Bateria 24 V Bateria 24 V Bateria 24 V Bateria 24 V Bateria 24 V Bateria 24 V Bateria 24 V Bateria 24 V

Embarcado em pé Embarcado em pé Embarcado em pé Embarcado em pé Embarcado em pé Embarcado em pé Embarcado em pé Embarcado em pé Embarcado em pé Embarcado em pé

2.722 2.722 3.629 3.629 3.629 3.629 3.629 3.629 3.629 3.629

1.219 1.524 914 1.067 1.219 1.524 2.134 2.362 2.438 3.658

1.213 1.518 908 1.060 1.213 1.518 2.127 2.356 2.432 3.651

686 686 686 686 686 686 709 709 709 709

231 231 231 231 231 231 254 254 254 254

1.035 1.340 730 883 1.035 1.340 1.571 1.571 1.571 2.790

577 591 581 593 605 630 651 664 676 774

1.273 1.457 1.242 1.419 1.564 1.806 1.622 1.443 1.350 2.138

748 798 803 835 863 928 967 960 953 1.167

2.542 2.372 3.625 3.460 3.328 3.110 3.316 3.507 3.612 2.922

346 309 435 415 400 360 342 361 380 265

1.554 1.859 1.300 1.453 1.605 1.910 2.139 2.139 2.139 3.358

1.671 1.976 1.417 1.570 1.722 2.027 2.256 2.256 2.256 3.475

1.605 1.910 1.351 1.504 1.656 1.961 2.189 2.189 2.189 3.409

1.722 2.027 1.468 1.621 1.773 2.078 2.306 2.306 2.306 3.526

2.217 2.522 1.963 2.116 2.268 2.573 3.183 3.411 3.487 4.707

2.268 2.573 2.014 2.167 2.319 2.624 3.233 3.462 3.538 4.757

297 297 297 297 297 297 673 902 978 978

178 178 178 178 178 178 556 785 861 861

1.920 2.225 1.666 1.819 1.971 2.276 2.504 2.504 2.504 3.800

2.040 2.344 1.786 1.938 2.090 2.395 2.624 2.624 2.624 3.919

1.971 2.276 1.717 1.869 2.022 2.327 2.555 2.555 2.555 3.851

2.090 2.395 1.836 1.989 2.141 2.446 2.675 2.675 2.675 3.970

2.263 2.540 2.040 2.177 2.311 2.583 3.279 3.490 3.559 4.729

2.309 2.586 2.085 2.220 2.357 2.629 3.325 3.536 3.607 4.778

1.727 1.887 1.598 1.676 1.755 1.913 2.047 2.083 2.098 2.708

1.768 1.928 1.636 1.717 1.796 1.953 2.075 2.126 2.136 2.728

26 26 27 27 27 27 27 27 27 27

31 25 38 33 30 24 22 22 22 14

39 39 39 39 39 39 17 13 11 11

81 / 234 / 152 81 / 234 / 152 81 / 234 / 152 81 / 234 / 152 81 / 234 / 152 81 / 234 / 152 81 / 234 / 152 81 / 234 / 152 81 / 234 / 152 81 / 234 / 152

937 937 937 937 937 937 937 937 937 937

1.003 1.003 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054

813x340xaberto 813x340xaberto 813x340xaberto 813x340xaberto 813x340xaberto 813x340xaberto 813x340xaberto 813x340xaberto 813x340xaberto 813x340xaberto

787x340x/aberto 787x340xaberto 787x340xaberto 787x340xaberto 787x340xaberto 787x340xaberto 787x340xaberto 787x340xaberto 787x340xaberto 787x340xaberto

14,5 / 10,8 14,5 / 10,8 14,5 / 10,0 14,5 / 10,0 14,5 / 10,0 14,5 / 10,0 14,5 / 10,0 14,5 / 10,0 14,5 / 10,0 14,5 / 10,0

9,7 / 8,4 9,7 / 8,4 9,7 / 8,4 9,7 / 8,4 9,7 / 8,4 9,7 / 8,4 9,7 / 8,4 9,7 / 8,4 9,7 / 8,4 9,7 / 8,4

Corrente Corrente Corrente Corrente Corrente Corrente Corrente Corrente Corrente Corrente
 alternada  alternada  alternada  alternada  alternada  alternada  alternada  alternada  alternada  alternada

Eletro- Eletro- Eletro- Eletro- Eletro- Eletro- Eletro- Eletro- Eletro- Eletro-
mecânico mecânico mecânico mecânico mecânico mecânico mecânico mecânico mecânico mecânico

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

254 x 127 x 165 254 x 127 x 165  304 x 114 x 203 304 x 114 x 203 304 x 114 x 203 304 x 114 x 203 304 x 114 x 203 304 x 114 x 203 304 x 114 x 203 304 x 114 x 203
Poliuretano (1) Poliuretano (1) Poliuretano (1) Poliuretano (1) Poliuretano (1) Poliuretano (1) Poliuretano (1) Poliuretano (1) Poliuretano (1) Poliuretano (1)

82 x 165 82 x 165 82 x 165 82 x 165 82 x 165 82 x 165 82 x 165 82 x 165 82 x 165 82 x 165
Poliuretano (2) Poliuretano (2) Poliuretano (2) Poliuretano (2) Poliuretano (2) Poliuretano (2) Poliuretano (2) Poliuretano (2) Poliuretano (2) Poliuretano (2)

101 x 63 101 x 63 101 x 63 101 x 63 101 x 63 101 x 63 101 x 63 101 x 63 101 x 63 101 x 63
Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano

com mola (2) com mola (2) com mola (2) com mola (2) com mola (2) com mola (2) com mola (2) com mola (2) com mola (2) com  mola(2)

Especificações Técnicas MPE 060/080-F

As dimensões destacadas nos círculos referem-se aos
números destacados na Tabela de Especificações Gerais
e  as medidas estão em milímetros.

�Timão servo assistido eletricamente

�Rodas auxiliares para operação pesada (heavy duty)

�Extração lateral de baterias

�Bandeja porta treco

�Terminal de rádiofreqüência

�Alarme sonoro de ré

�Luz estroboscópica

�Várias medidas de garfos:
MPE060-F: 914, 1.067, 1.524 mm
MPE080-F: 914, 1.067, 1.524, 2.134, 2.362, 2.438 e 3.658 mm

Opcionais - Uma ampla linha de opcionais está disponível para as transpaleteiras incluindo:

Pintura galvanizada opcional

� MPE060-F: Roda de tração de borracha (Durometro 65)
ou roda de poliuretano SIPED (Durometro 90)

� MPE080-F: Roda de tração de poliuretano macio (Durometro 80)
ou roda de poliuretano SIPED (Durometro 90)

� Protetor de carga de 1.220, 1.524 ou 1.828 mm

� Sistema auxiliar para seleção de pedidos – Pick Assist

� Preparação para câmara climatizada (temperatura positiva),
câmara fria (temperatura negativa) e ambientes molhados
ou corrosivos

� Classificação Tipo EE pela UL

Outros opcionais poderão ser produzidos sob consulta técnica.



Tabela de Especificações Gerais
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As especificações acima referem-se unicamente para as transpaleteiras com configuração padrão sem equipamentos opcionais. Ângulo de empilhamento à direita, e a intersecção
de corredor foram calculados com base em um palete de 1.000 mm de largura. A altura máxima possível de elevação calculada a partir da base do palete com os garfos na posição
de elevação máxima. Proteção do Motor: IP54

1 Fabricante

2 Modelo

3 Tipo de alimentação

4 Posição do operador

5 Capacidade  nominal kg

6 Comprimento dos garfos mm

Comprimento dos garfos - real mm

7 Largura externa dos garfos mm

8 Largura individual do Garfo mm

9 Distância da carga Distância do centro da roda de carga ao protetor de carga - abaixada mm

10 Peso total Sem bateria, sem carga kg

11 Peso no eixo da roda de tração Com carga máxima no eixo de tração, s/ bateria - carga nominal kg

Com carga máxima no eixo de tração, s/ bateria - sem carga kg

12 Peso por eixo da roda de carga Com carga máxima na roda de carga, s/ bateria -  carga nominal kg

Com carga máxima na roda de carga, s/ bateria -  sem carga kg

13 Distância entre eixos Sem protetor de carga ou protetor de carga pivotado - elevado mm

Sem protetor de carga ou protetor de carga pivotado - abaixado mm

Com protetor de carga parafusado - elevado mm

Com protetor de carga parafusado - abaixado mm

14 Comprimento total Sem protetor de carga ou com protetor de carga pivotado mm

Com protetor de carga parafusado mm

15 Ponta do garfo Distância do centro da roda de carga à ponta dos garfos - elevado mm

16 Distância do centro da roda de carga à ponta dos garfos - abaixado mm

17 Raio de giro Sem protetor de carga ou com protetor de carga pivotado - elevado mm

Sem protetor de carga ou com protetor de carga pivotado - abaixado mm

Com protetor de carga parafusado - elevado mm

Com protetor de carga parafusado - abaixado mm

18 Corredor emp. a 90o  (somar folga) Sem protetor de carga ou com protetor de carga pivotado - elevado mm

Com protetor de carga parafusado - elevado mm

19  Corredor de intersecção Sem protetor de carga ou com protetor de carga pivotado - elevado mm

Com protetor de carga parafusado - elevado mm

20 Inclinação máxima Chassi %

21 No centro da distância entre eixos %

22 Garfos %

23 Altura de elevação Face sup. garfos - altura abaixado/em cima dos garfos/curso de elevação mm

24 Largura total da empilhadeira mm

25 Comprimento do chassi Comprimento até a face dos garfos mm

26 Compartimento da bateria Comprimento x largura x altura - padrão mm

Comprimento x  largura x altura - com roletes mm

27 Velocidade de deslocamento Chassi na frente - sem carga / com carga nominal km/h

Garfos na frente - sem carga / com carga nominal km/h

28 Controle da tração Tipo

29 Freio de serviço Tipo

Motor de tração (S2-60 min) Kw

30 Roda de tração Tamanho / tipo (número de rodas) mm

31 Roda de carga Tamanho / tipo (número de rodas) mm

32 Rodas de apoio Tamanho / tipo (número de rodas) mm

Yale Yale

MPE060-F MPE060-F

Bateria 24 V Bateria 24 V

Embarcado em pé Embarcado em pé

2.722 2.722

914 1.067

908 1.060

686 686

231 231

730 883

561 570

1.029 1.164

699 726

2.771 2.645

379 361

1.250 1.402

1.367 1.519

1.300 1.453

1.417 1.570

1.913 2.065

1.963 2.116

297 297

178 178

1.615 1.768

1.735 1.887

1.666 1.819

1.786 1.938

1.996 2.126

2.042 2.169

1.570 1.648

1.608 1689

26 26

39 34

39 39

81 / 234 / 152 81 / 234 / 152

937 937

1.003 1.003

813 x340xaberto 813x340xaberto

787x340xaberto 787x340xaberto

14,5 / 10,8 14,5 / 10,8

9,7 / 8,4 9,7 / 8,4

Corrente Corrente
alternada alternada

Eletro- Eletro-
mecânico mecânico

2,8 2,8

254 x 127 x 165 254 x 127 x 165
Poliuretano (1) Poliuretano (1)

82 x 165 82 x 165
Poliuretano (2) Poliuretano (2)

101 x 63 101 x 63
Poliuretano Poliuretano

 com mola (2)  com mola (2)

Yale Yale Yale Yale Yale Yale Yale Yale Yale Yale

MPE060-F MPE060-F MPE080-F MPE080-F MPE080-F MPE080-F MPE080-F MPE080-F MPE080-F MPE080-F

Bateria 24 V Bateria 24 V Bateria 24 V Bateria 24 V Bateria 24 V Bateria 24 V Bateria 24 V Bateria 24 V Bateria 24 V Bateria 24 V

Embarcado em pé Embarcado em pé Embarcado em pé Embarcado em pé Embarcado em pé Embarcado em pé Embarcado em pé Embarcado em pé Embarcado em pé Embarcado em pé

2.722 2.722 3.629 3.629 3.629 3.629 3.629 3.629 3.629 3.629

1.219 1.524 914 1.067 1.219 1.524 2.134 2.362 2.438 3.658

1.213 1.518 908 1.060 1.213 1.518 2.127 2.356 2.432 3.651

686 686 686 686 686 686 709 709 709 709

231 231 231 231 231 231 254 254 254 254

1.035 1.340 730 883 1.035 1.340 1.571 1.571 1.571 2.790

577 591 581 593 605 630 651 664 676 774

1.273 1.457 1.242 1.419 1.564 1.806 1.622 1.443 1.350 2.138

748 798 803 835 863 928 967 960 953 1.167

2.542 2.372 3.625 3.460 3.328 3.110 3.316 3.507 3.612 2.922

346 309 435 415 400 360 342 361 380 265

1.554 1.859 1.300 1.453 1.605 1.910 2.139 2.139 2.139 3.358

1.671 1.976 1.417 1.570 1.722 2.027 2.256 2.256 2.256 3.475

1.605 1.910 1.351 1.504 1.656 1.961 2.189 2.189 2.189 3.409

1.722 2.027 1.468 1.621 1.773 2.078 2.306 2.306 2.306 3.526

2.217 2.522 1.963 2.116 2.268 2.573 3.183 3.411 3.487 4.707

2.268 2.573 2.014 2.167 2.319 2.624 3.233 3.462 3.538 4.757

297 297 297 297 297 297 673 902 978 978

178 178 178 178 178 178 556 785 861 861

1.920 2.225 1.666 1.819 1.971 2.276 2.504 2.504 2.504 3.800

2.040 2.344 1.786 1.938 2.090 2.395 2.624 2.624 2.624 3.919

1.971 2.276 1.717 1.869 2.022 2.327 2.555 2.555 2.555 3.851

2.090 2.395 1.836 1.989 2.141 2.446 2.675 2.675 2.675 3.970

2.263 2.540 2.040 2.177 2.311 2.583 3.279 3.490 3.559 4.729

2.309 2.586 2.085 2.220 2.357 2.629 3.325 3.536 3.607 4.778

1.727 1.887 1.598 1.676 1.755 1.913 2.047 2.083 2.098 2.708

1.768 1.928 1.636 1.717 1.796 1.953 2.075 2.126 2.136 2.728

26 26 27 27 27 27 27 27 27 27

31 25 38 33 30 24 22 22 22 14

39 39 39 39 39 39 17 13 11 11

81 / 234 / 152 81 / 234 / 152 81 / 234 / 152 81 / 234 / 152 81 / 234 / 152 81 / 234 / 152 81 / 234 / 152 81 / 234 / 152 81 / 234 / 152 81 / 234 / 152

937 937 937 937 937 937 937 937 937 937

1.003 1.003 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054

813x340xaberto 813x340xaberto 813x340xaberto 813x340xaberto 813x340xaberto 813x340xaberto 813x340xaberto 813x340xaberto 813x340xaberto 813x340xaberto

787x340x/aberto 787x340xaberto 787x340xaberto 787x340xaberto 787x340xaberto 787x340xaberto 787x340xaberto 787x340xaberto 787x340xaberto 787x340xaberto

14,5 / 10,8 14,5 / 10,8 14,5 / 10,0 14,5 / 10,0 14,5 / 10,0 14,5 / 10,0 14,5 / 10,0 14,5 / 10,0 14,5 / 10,0 14,5 / 10,0

9,7 / 8,4 9,7 / 8,4 9,7 / 8,4 9,7 / 8,4 9,7 / 8,4 9,7 / 8,4 9,7 / 8,4 9,7 / 8,4 9,7 / 8,4 9,7 / 8,4

Corrente Corrente Corrente Corrente Corrente Corrente Corrente Corrente Corrente Corrente
 alternada  alternada  alternada  alternada  alternada  alternada  alternada  alternada  alternada  alternada

Eletro- Eletro- Eletro- Eletro- Eletro- Eletro- Eletro- Eletro- Eletro- Eletro-
mecânico mecânico mecânico mecânico mecânico mecânico mecânico mecânico mecânico mecânico

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

254 x 127 x 165 254 x 127 x 165  304 x 114 x 203 304 x 114 x 203 304 x 114 x 203 304 x 114 x 203 304 x 114 x 203 304 x 114 x 203 304 x 114 x 203 304 x 114 x 203
Poliuretano (1) Poliuretano (1) Poliuretano (1) Poliuretano (1) Poliuretano (1) Poliuretano (1) Poliuretano (1) Poliuretano (1) Poliuretano (1) Poliuretano (1)

82 x 165 82 x 165 82 x 165 82 x 165 82 x 165 82 x 165 82 x 165 82 x 165 82 x 165 82 x 165
Poliuretano (2) Poliuretano (2) Poliuretano (2) Poliuretano (2) Poliuretano (2) Poliuretano (2) Poliuretano (2) Poliuretano (2) Poliuretano (2) Poliuretano (2)

101 x 63 101 x 63 101 x 63 101 x 63 101 x 63 101 x 63 101 x 63 101 x 63 101 x 63 101 x 63
Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano

com mola (2) com mola (2) com mola (2) com mola (2) com mola (2) com mola (2) com mola (2) com mola (2) com mola (2) com  mola(2)

Especificações Técnicas MPE 060/080-F

As dimensões destacadas nos círculos referem-se aos
números destacados na Tabela de Especificações Gerais
e  as medidas estão em milímetros.

�Timão servo assistido eletricamente

�Rodas auxiliares para operação pesada (heavy duty)

�Extração lateral de baterias

�Bandeja porta treco

�Terminal de rádiofreqüência

�Alarme sonoro de ré

�Luz estroboscópica

�Várias medidas de garfos:
MPE060-F: 914, 1.067, 1.524 mm
MPE080-F: 914, 1.067, 1.524, 2.134, 2.362, 2.438 e 3.658 mm

Opcionais - Uma ampla linha de opcionais está disponível para as transpaleteiras incluindo:

Pintura galvanizada opcional

� MPE060-F: Roda de tração de borracha (Durometro 65)
ou roda de poliuretano SIPED (Durometro 90)

� MPE080-F: Roda de tração de poliuretano macio (Durometro 80)
ou roda de poliuretano SIPED (Durometro 90)

� Protetor de carga de 1.220, 1.524 ou 1.828 mm

� Sistema auxiliar para seleção de pedidos – Pick Assist

� Preparação para câmara climatizada (temperatura positiva),
câmara fria (temperatura negativa) e ambientes molhados
ou corrosivos

� Classificação Tipo EE pela UL

Outros opcionais poderão ser produzidos sob consulta técnica.



Transpaleteiras para operador
embarcado/andando

MPE060/080-F
Capacidade de Carga de 2.722 a 3.629 kg

A linha de transpaleteiras Yale, para
operador embarcado/andando,
incorpora a mais alta tecnologia,
design e características ergonômicas
que a faz líder neste segmento.

Tecnologia de Comunicação CANbus
Assim como em diversos modelos de máquinas elétricas Yale, a
tecnologia CANbus também está presente na MPE. Isto aumenta
a eficiência da comunicação entre diversos componentes e
sistemas da transpaleteira. O timão, o controlador, o visor e o
timão servo assistido eletricamente (opcional) comunicam-se por
intermédio do sistema CANbus. Através da comunicação CANbus
é possível uma redução significativa da fiação e das conexões
elétricas na máquina, reduzindo assim o número de intervenções
e, quando estas forem inevitáveis, tornando mais fácil e rápido o
seu respectivo diagnóstico.

Sistema de Tração de
Corrente Alternada
O sistema de tração consiste em um motor de tração de corrente
alternada, caixa de engrenagens e freio. O moderno projeto da caixa
de engrenagens incorpora rolamentos de direção livres de
manutenção, motor de tração montado diretamente no chassi
integrado com o pinhão do motor, e protetor do eixo de tração.
Os rolamentos de direção são permanentemente lubrificados e
selados na carcaça da caixa de engrenagem.

O motor fixo elimina a tensão e a flexão dos cabos de força.
O rolamento de pinhão e o suporte otimizam o sistema de
engrenagem resultando em uma operação mais silenciosa.  O motor
de tração é montado acoplado em estrias que permitem uma fácil
remoção e instalação. O eixo de tração é protegido a fim de

Garfos e Chassi
A transpaleteira é equipada com garfos
em aço forjado e soldados por robôs,
oferecendo maior força e rigidez.
Os tirantes de 25x51 mm, encapados
e substituíveis, permitem o fácil ajuste
da posição dos garfos (feitos por cima),
não necessitando elevar a máquina.

Rodas de Tração e de Apoio
O modelo MPE060-F utiliza uma roda de tração de 254 mm.
O modelo MPE080-F utiliza uma roda de tração de 305 mm.
A roda de tração é fixada ao eixo de tração por 5 parafusos. Rodas
de carga (82x165 mm) são padrão em todas as transpaleteiras.
Um eixo único permite fácil acesso e manutenção. Na MPE080-F
o padrão são quatro rolamentos por roda, enquanto que para
MPE060-F é opcional. Em todas as máquinas duas rodas de apoio
lateral com sistema de molas proporcionam estabilidade adicional.

Movimentação de Paletes
Os modelos de garfos Yale oferecem o que há de melhor  para
movimentação de paletes padrão e fora de padrão. Os garfos
possuem pontas revestidas e com inclinação que facilitam sua
saída e sistema de parada do palete no centro dos garfos.

minimizar danos à sua vedação por desgaste, choques, etc.
O freio acionado mecanicamente e liberado eletricamente está
instalado na parte superior do motor de tração, facilitando a sua
inspeção e a manutenção.

O timão servo assistido
eletricamente (opcional)
facilita a utilização da
transpaleteira durante a
operação com cargas
mais pesadas, em áreas
muito congestionadas ou
em manobras com ângu-
los fechados e freqüentes.
O grau de assistência
variará de acordo com a
posição do timão, ângulo
de direção e da veloci-
dade de deslocamento da
transpaleteira.

Compartimento do Operador
O conjunto ergonômico formado pela plataforma e a barra
de apoio pode ser acessado facilmente pelo lado esquerdo ou
direito, conforme preferência do operador.  Os botões localizados
tanto no timão quanto na barra de apoio proporcionam controle
intuitivo do sentido de direção, velocidade, elevação e
abaixamento, bem como da buzina. A barra de apoio serve
também de ponto auxiliar de suporte, quando o operador sobe
na plataforma da máquina, sendo um ponto de estabilidade
para o operador quando a máquina estiver em movimento.
Os botões de funções auxiliares localizados na barra de apoio
foram projetados para serem acionados pelo operador com a
mínima necessidade de movimentação de suas mãos e punhos.

Controles
O sentido de direção e a velocidade de deslocamento podem
ser ajustados, girando-se as borboletas (em ambos os lados)
para a posição de direção desejada. As borboletas podem ser
acionadas em diversas posições reduzindo a fadiga dos pulsos
e das mãos do operador durante longos períodos de trabalho.
O formato ergonômico do timão foi projetado para oferecer
máximo conforto, minimizar o movimento dos pulsos e
proporcionar um controle seguro da transpaleteria por parte do
operador, otimizando assim a sua operação. Os botões que
controlam as funções de elevação e abaixamento estão
localizados na parte superior do timão e na barra de apoio,
podendo ser controlados diretamente por ambas as mãos,
conforme a preferência do operador.

A buzina localizada no topo
do timão ou na barra de
apoio permite o seu uso
quando o operador estiver
operando a transpaleteira
na posição embarcado ou
andando. O botão anti-
esmagamento (botão ver-
melho) é localizado no topo
do timão, e possui uma área
bem ampla e angulação

de 180 graus que tem por objetivo proporcionar maior área
de contato com o operador, se necessário. Ao operador acionar
este dispositivo, o sentido da máquina será revertido e
simultaneamente um toque de buzina ocorrerá.

Timão Servo Assistido Eletricamente

A plataforma de grandes
proporções e o posiciona-
mento do apoio e o timão
foram desenhados para
permitirem melhor posicio-
namento das mãos do
operador ao entrar e sair da
transpaleteira. O assoalho
da plataforma da MPE é
composto de um tapete
grosso de borracha de alta
absorção de impacto e de
uma barra de apoio embor-
rachada, que reduzem a
fadiga do operador.

Sistema de Monitoramento Térmico
O sistema de monitoramento térmico acompanha conti-
nuamente as temperaturas do motor de tração e do
controlador, previne danos ao sistema e, quando necessário,
ajusta o desempenho da máquina a fim de reduzir a tempe-
ratura e proteger os componentes da transpateleira.

Sistema Elétrico
O sistema elétrico utiliza a tecnologia de corrente alternada, o
que  possibilita um  excepcional desempenho da transpaleteira,
uma das principais características deste tipo de tecnologia.
A indução do motor não usa escovas e permite obter um alto
torque inicial e uma aceleração suave e rápida.
Um sensor de velocidade
instalado no motor mantém
um fluxo de informação
contínua para o sistema de
controle central, permitindo o
seu monitoramento contínuo.
Com estes recursos, a MPE
oferece velocidade máxima
de até 14,5 km/h (descar-
regada), podendo ser para-
metrizada para velocidades
menores, conforme a neces-
sidade do usuário.

Software de Bordo
O software instalado na transpaleteira pode ser programado,
testado e diagnosticado por pessoal técnico certificado
sem a necessidade de handset ou ferramentas especiais.
Programações específicas podem ser executadas pelo
Distribuidor Yale. O pessoal técnico autorizado poderá
personalizar a performance e o desempenho da máquina a fim
de atender às demandas de cada cliente. Existem quatro modos
de velocidades que poderão ser selecionados pelo operador.

Componentes Hidráulicos
O sistema hidráulico de alto desempenho foi projetado para longa
vida útil e durabilidade nas mais diversas operações. A bomba
hidráulica e o conjunto motor apresentam um alto torque e
uma operação com baixo ruído. Um reservatório translúcido de
óleo facilita a rápida verificação do nível do fluído hidráulico.
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O desempenho da máquina pode ser afetado pelas suas condições ou pelos seus equipamentos, bem como pela natureza e condição do local de sua operação. Consulte o
seu Distribuidor Yale caso as especificações apresentadas sejam relevantes para o seu uso e aplicabilidade. As especificações estão sujeitas a modificações sem aviso
prévio.  Estas empilhadeiras Yale atendem às normas e padrões de segurança conforme Part II ANSI B56.1 no momento de sua fabricação. Atende à classificação UL de risco
de incêndio pelo Underwriters Laboratories. Produtos Yale podem estar patenteados pela Patente Número 6.684.148 e outras patentes pendentes. A Marca YALE, o logotipo
YALE, Veracitor TM VX, e Yale Global HiVis TM são marcas e marcas registradas da Yale Materials Handling Group dos EUA em diversos países.
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Transpaleteiras para operador
embarcado/andando

MPE060/080-F
Capacidade de Carga de 2.722 a 3.629 kg

A linha de transpaleteiras Yale, para
operador embarcado/andando,
incorpora a mais alta tecnologia,
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Os rolamentos de direção são permanentemente lubrificados e
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Garfos e Chassi
A transpaleteira é equipada com garfos
em aço forjado e soldados por robôs,
oferecendo maior força e rigidez.
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